
UCHWAŁA NR XVIII/88/20 
RADY GMINY OPORÓW 

z dnia 31 lipca 2020 r. 

w sprawie przyjęcia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Oporów.” 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 713) oraz art. 4 ust.1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
(Dz.U. z 2019 r., poz. 2010 i 1579 , z 2020 r., poz. 150, poz. 284 i poz. 875) po zasięgnięciu opinii 
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kutnie Rada Gminy Oporów uchwala, co następuje: 

§ 1. Uchwala się „Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Oporów” stanowiący 
załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Oporów. 

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXXI / 140 /2017 Rady Gminy Oporów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie 
przyjęcia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Oporów”. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Łódzkiego. 

 

  
 

Przewodniczący Rady 
 
 

Marcin Kraśkiewicz 
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Załącznik do uchwały Nr XVIII/88/20 

Rady Gminy Oporów 

z dnia 31 lipca 2020 r. 

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Oporów 

Rozdział 1. 
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości i na terenach użytku 

publicznego 

§ 1. 1.  Ustanawia się prowadzenie selektywnego zbierania oraz odbierania lub przyjmowania od 
właścicieli nieruchomości następujących rodzajów odpadów komunalnych: 

1) papier i tektury; 

2) szkło; 

3) metal;, 

4) tworzywa sztuczne; 

5) odpady opakowaniowe wielomateriałowe; 

6) bioodpady; 

7) mebli i innych odpady wielkogabarytowe; 

8) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny; 

9) odpady budowlane i rozbiórkowe; 

10) przeterminowane leki i chemikalia; 

11) zużyte baterie i akumulatory; 

12) zużyte opony, z wyłączeniem opon od  pojazdów i maszyn rolniczych; 

13) odpady niebezpieczne; 

14) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku 
przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we 
krwi, w szczególności igły i strzykawki; 

15) odpady tekstyliów i odzieży; 

16) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne. 

2. Właściciel nieruchomości udostępnia  zebrane odpady komunalne wymienione w § 1 ust. 1 pkt 1-6 
i pkt. 16, podmiotowi uprawnionemu do ich odbioru. 

§ 2. Ustala się następujące zasady w zakresie prowadzenia selektywnego zbierania i odbierania odpadów: 

1) odpady komunalne o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 3 , 4 i 5 mogą być zbierane i odbierane łącznie, 
natomiast odpady określone w § 1 ust. 1 pkt 1,2 i 6 należy zbierać i odbierać oddzielnie; 

2) bioodpady mogą być poddawane procesowi kompostowania w celu uzyskania kompostu na potrzeby 
własne właścicieli nieruchomości. Zagospodarowanie tych odpadów winno odbywać się zgodnie 
z zasadami kompostowania. Bioodpady mogą być zbierane także w workach przystosowanych do tego celu 
i usuwane  zgodnie z harmonogramem wywozu podmiotu prowadzącego działalność w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych; 

3) właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujący 
bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym będą zwolnieni w części 
z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi proporcjonalnie do zmniejszenia kosztów 
gospodarowania odpadami komunalnymi z gospodarstw domowych; 

4) meble i inne odpady wielogabarytowe będą odbierane w punkcie selektywnego zbierania odpadów; 
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5) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny przeznaczony dla gospodarstw domowych wydzielony z odpadów 
komunalnych będzie odbierany w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych; 

6) pozostałe odpady komunalne zbierane selektywnie o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 9-15 będą odbierane 
w punkcie selektywnego zbierania odpadów; 

7) obowiązek selektywnego zbierania odpadów komunalnych przez właściciela nieruchomości uznaje się za 
zachowany w przypadku, gdy odpady komunalne zebrane są w podziale na odpowiednie rodzaje, o których 
mowa w § 1 pkt 1 oraz gromadzone są w pojemnikach lub workach przeznaczonych do tych rodzajów. 

§ 3. 1.  Błoto, śnieg, lód i inne zanieczyszczenia z części nieruchomości służących do użytku publicznego 
należy uprzątnąć w miarę możliwości na bieżąco w celu zapobieżenia ich gromadzeniu się w sposób 
utrudniający korzystanie z tych część nieruchomości. 

2. Użyte materiały należy uprzątnąć po ustaniu przyczyny jego zastosowania oraz w miarę możliwości 
zgromadzić w zamkniętych pojemnikach w celu powtórnego wykorzystania. 

§ 4. 1.  Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami dopuszcza się jedynie, kiedy prowadzone jest 
w miejscach nieprzeznaczonych do użytku publicznego o utwardzonym, szczelnym podłożu, a powstające 
ścieki nie są odprowadzane do gleby. 

2. Naprawy pojazdów samochodowych poza warsztatami naprawczymi mogą być przeprowadzane 
w obrębie nieruchomości, jeżeli nie spowodują zanieczyszczenia środowiska, a zużyte części i materiały 
eksploatacyjne będą gromadzone zgodnie z niniejszym regulaminem. 

Rozdział 2. 
Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na 

terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych oraz warunki rozmieszczania tych pojemnikówi ich 
utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym 

§ 5. 1.  Ustala się następujące rodzaje pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na 
terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych: 

1) pojemniki na niesegregowane odpady komunalne pozostałe, o pojemnościach: 

a) 120 litrów, 

b) 240 litrów, 

c) 1100 litrów, 

d) 2500 litrów. 

2) pojemniki na odpady komunalne segregowane, przeznaczone do zbierania odpadów z obszarów zabudowy 
wielorodzinnej, odpowiednio oznakowane w stosunku do rodzaju odpadów selektywnie zbieranych, 
o pojemnościach: 

a) 240 litrów –  papier w tym tektura, 

b) 240 litrów – szkło, 

c) 240 litrów – metale i tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, 

d) 240 litrów – odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów – odpady 
kuchenne, 

e) 240 litrów - pozostałe zmieszane odpady komunalne, resztki z sortowania. 

3) pojemniki na odpady komunalne segregowane, przeznaczone do zbierania odpadów segregowanych 
w obszarach zabudowy jednorodzinnej, o pojemnościach: 

a) pojemnik 120 litrów albo worek niebieski 120 litrów -  papier w tym tektura, 

b) pojemnik 120 litrów albo worek zielony 120 litrów - szkło, 

c) pojemnik 120 litrów albo worek żółty 120 litrów – metale i tworzywa sztuczne,    opakowania 
wielomateriałowe 

d) pojemnik 120 litrów albo worek brązowy 120 litrów – odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym 
uwzględnieniem bioodpadów – odpady kuchenne, 
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e) pojemnik 120 litrów - pozostałe zmieszane odpady komunalne, resztki z sortowania; 

4) pojemniki na niesegregowane odpady komunalne pozostałe zlokalizowane na drogach publicznych 
o pojemności od 20 litrów do 80 litrów. 

2. Pojemniki na niesegregowane odpady komunalne pozostałe i odpady komunalne segregowane mają być 
rozmieszczone na terenie nieruchomości. 

3. Pojemniki na niesegregowane odpady komunalne mają być rozmieszczone na drogach publicznych 
w ilościach uzależnionych częstotliwością ruchu pieszego. 

4. Podczas lokalizowania miejsc gromadzenia odpadów komunalnych należy uwzględnić przepisy § 22 i § 
23 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( Dz.U. z 2015 r., poz. 1422 z póź.zm.). 

5. Właściciele nieruchomości mają obowiązek pojemniki, o których mowa w ust.1, poddawać 
obligatoryjnie czyszczeniu i myciu oraz naprawie lub konserwacji w miarę potrzeb. 

§ 6. 1.  Ustala się dla właścicieli nieruchomości, w obszarach zabudowy jednorodzinnej minimalną 
pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania na terenie nieruchomości niesegregowanych odpadów 
komunalnych pozostałych, w zależności od liczby zamieszkujących je osób: 

1) od 1 osoby do 4 osób – 120 litrów; 

2) od 5 osób do 8 osób – 240 litrów; 

3) od 9 osób do 12 osób – 360 litrów; 

4) powyżej 12 osób – odpowiednio do liczby zamieszkałych osób, uwzględniając pojemności podane w pkt 1-
3. 

2. Ustala się dla właścicieli nieruchomości w obszarach zabudowy jednorodzinnej minimalną pojemność 
pojemników oraz pojemność worków do zbierania segregowanych odpadów, w zależności od liczby 
zamieszkujących osób: 

1) od 1 osoby do 8 osób: 

a) 120 litrów – papier w tym tektura, 

b) 120 litrów - szkło, 

c) 120 litrów – metale i tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, 

d) 120 litrów – odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów – odpady 
kuchenne, 

e) 120 litrów - pozostałe zmieszane odpady komunalne, resztki z sortowania. 

2) od 9 osób: 

a) 240 litrów - papier w tym tektura, 

b) 240 litrów - szkło, 

c) 240 litrów - metale i tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, 

d) 240 litrów - odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów – odpady 
kuchenne, 

e) 240 litrów - pozostałe zmieszane odpady komunalne, resztki z sortowania. 

3. Ustala się dla właścicieli nieruchomości z obszarów zabudowy wielorodzinnej, minimalną pojemność 
pojemników przeznaczonych do zbierania na terenie nieruchomości segregowanych, a także niesegregowanych 
odpadów komunalnych pozostałych, w zależności od liczby zamieszkujących osób: 

1) do 15 osób: 

a) 480 litrów - niesegregowane odpady komunalne pozostałe, 

b) 480 litrów – papier w tym tektura, 

c) 480 litrów – szkło, 
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d) 480 litrów – metale i tworzywa sztuczne,  opakowania wielomateriałowe, 

e) 480 litrów - odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów , 

f) 480 litrów - pozostałe zmieszane odpady komunalne, resztki z sortowania. 

2) powyżej 15 osób – odpowiednio do liczby zamieszkałych osób, uwzględniając pojemność podaną w pkt 1. 

Rozdział 3. 
Częstotliwość i sposoby pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu 

nieruchomości oraz terenów przeznaczonych 
do użytku publicznego 

§ 7. 1.  Właściciele nieruchomości, obowiązani są do pozbywania się odpadów komunalnych z terenu 
nieruchomości w sposób systematyczny, gwarantujący zachowanie czystości i porządku na nieruchomości. 

2. Ustala się minimalną częstotliwość pozbywania się niesegregowanych (zmieszanych odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości: 

1) z obszaru zabudowy jednorodzinnej: 

a) w okresie od kwietnia do października – nie rzadziej niż jeden raz na dwa tygodnie, 

b) w okresie od listopada do marca – nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu; 

2) z obszaru zabudowy wielorodzinnej: 

a) w okresie od kwietnia do października – nie rzadziej niż jeden raz na tydzień, 

b) w okresie od listopada do marca  - nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu; 

3. Ustala się minimalna częstotliwość pozbywania się selektywnie zbieranych odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości: 

1) szkło – nie rzadziej niż jeden raz w kwartale; 

2) metale, tworzywa sztuczne i odpady opakowaniowe wielomateriałowe – nie rzadziej niż jeden raz 
w kwartale; 

3) papier – nie rzadziej niż raz na pół roku; 

4) bioodpady: 

a) z obszaru zabudowy jednorodzinnej : 

᠆ w okresie od kwietnia do października – nie rzadziej niż jeden raz na dwa tygodnie, 

b) z obszaru zabudowy wielorodzinnej: 

᠆ w okresie od kwietnia do października – nie rzadziej niż jeden raz na tydzień. 

4. Pozbywanie się odpadów komunalnych z trenów przeznaczonych do użytku publicznego w tym koszy 
ulicznych, o których mowa w § 1 powinno odbywać się z częstotliwością gwarantującą nieprzepełnienie 
pojemników, jednak nie rzadziej niż raz na 4 tygodnie. 

5. Meble i inne odpady wielogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny przeznaczony dla 
gospodarstw domowych wydzielony z odpadów komunalnych należy dostarczyć do punktu selektywnego 
zbierania odpadów. 

6. Przeterminowane leki i chemikalia, odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych 
w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia 
monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek, zużyte baterie i akumulatory, 
odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne, odpady niebezpieczne, zużyte opony od 
samochodów osobowych, odpady tekstyliów i odzieży, należy dostarczyć do punktu selektywnego zbierania 
odpadów komunalnych. 

§ 8. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu 
nieruchomości w sposób systematyczny, niedopuszczający do przepełnienia się urządzeń do gromadzenia 
nieczystości ciekłych, gwarantujących zachowanie czystości i porządku na nieruchomości. 
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§ 9. 1.  Właściciele nieruchomości z obszarów zabudowy jednorodzinnej, obowiązani są odpady, o których 
mowa w § 2 pkt 8 – 14, zbierać i gromadzić w pojemnikach lub odpowiednich workach foliowych. 
Zgromadzone odpady podlegają odbiorowi przez odbiorcę odpadów. 

2. W dniu odbioru odpadów komunalnych, właściciel nieruchomości z obszarów zabudowy jednorodzinnej, 
winien zapewnić możliwość dostępu do pojemnika (worka) umieszczając go poza ogrodzeniem nieruchomości, 
w miejscu umożliwiającym swobodny dojazd. 

§ 10. 1.  Właściciele nieruchomości z obszarów zabudowy wielorodzinnej, obowiązani są odpady, 
o których mowa w § 2 pkt 7 – 14, zbierać i gromadzić w pojemnikach. 

2. Zgromadzone odpady podlegają odbiorowi przez odbiorcę odpadów. 

3. Miejsca gromadzenia odpadów na terenach nieruchomości wymienionych w ust. 1 winny umożliwiać 
swobodny dojazd do pojemników. 

§ 11. 1.  Obowiązkiem przedsiębiorstwa wywozowego jest przygotowanie i przekazanie każdemu 
właścicielowi nieruchomości na każdy rok kalendarzowy harmonogramu wywozu odpadów z terenu Gminy 
Oporów. 

2. Przedsiębiorstwo wywozowe ma obowiązek dostarczenia do każdej nieruchomości w zabudowie 
jednorodzinnej worków przeznaczonych na papier, tworzywo sztuczne, metal i opakowania wielomateriałowe 
oraz worków przeznaczonych na szkło i odpady ulegające biodegradacji w odpowiednich kolorach i z 
odpowiednim oznakowaniem. 

Rozdział 4. 
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami 

§ 12. Podmioty prowadzące działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych obowiązane są 
informować właścicieli nieruchomości o obowiązkach selektywnego zbierania wybranych rodzajów odpadów. 

§ 13. Gmina będzie prowadziła działania w zakresie kampanii edukacyjnej, która ma na celu zwiększenie 
świadomości ekologicznej mieszkańców w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych, zwłaszcza 
odpadów nieulegających biodegradacji. 

Rozdział 5. 
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe 

§ 14. 1.  Osoby utrzymujące zwierzęta domowe sprawują opiekę nad tymi zwierzętami, w taki sposób, aby 
zwierzęta te nie stanowiły zagrożenia dla otoczenia oraz nie zanieczyszczały terenów przeznaczonych do 
użytku publicznego. 

2. W miejscu publicznym psy mogą być wyprowadzane tylko na smyczy i w kagańcu chyba, że ze względu 
na rasę, wiek, stan zdrowia, cechy anatomiczne zwierzęcia byłoby to nieuzasadnione. 

Rozdział 6. 
Wymagania utrzymania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej 

§ 15. 1.  Zwierzęta gospodarskie mogą być utrzymywane na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej 
w miejscach do tego przeznaczonych, jeżeli nie mają możliwości wydostania się na tereny publiczne. 

2. Zakazuje się chowu i utrzymania zwierząt gospodarskich na terenach zabudowy wielorodzinnej i zwartej 
zabudowy jednorodzinnej na terenach miejskich. 

3. Właściciele zwierząt gospodarskich zobowiązani są do gromadzenia i usuwania odpadów związanych 
z chowem zwierząt w sposób niepowodujący zanieczyszczenia terenu nieruchomości oraz wód 
powierzchniowych i podziemnych. 

4. Właściciele zwierząt gospodarskich mają obowiązek usuwania odchodów zwierzęcych, pozostałości 
karmy lub ściółki pozostawionych na ulicach, placach i innych miejscach publicznych. 

Rozdział 7. 
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania 

§ 16. 1.  Obowiązkowej deratyzacji podlegają obszary: 

1) zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej; 

2) placówek gastronomicznych i związanych z prowadzeniem handlu artykułami spożywczymi; 
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3) zabudowane obiektami i magazynami wykorzystywanymi odpowiednio do przetwórstwa bądź 
przechowywania lub składowania produktów rolno-spożywczych i gospodarki odpadami. 

2. Deratyzację, o której mowa w ust. 1 należy przeprowadzać w następujących terminach: np. od 1 do 
15 maja oraz od 1 do 15 października.
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